OBEC DOLNÁ KRUPÁ
Obecný úrad Dolná Krupá, Nám. L. van Beethovena 139/1,
919 65 Dolná Krupá
ZÁMER PRENÁJMU ČASTI NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
V nadväznosti na ukončenie prenájmu nebytových priestorov lekárne s doterajším nájomcom, obec Dolná
Krupá v súlade s ust. § 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s ust. § 9a ods. 9) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, týmto zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory doterajšej verejnej
lekárne.
Predmet nájmu:
Nebytový priestor nachádzajúci sa v budove Obecného úradu v Dolnej Krupej, súp. č. 139 na pozemku
parcela č. 150/14 v katastrálnom území Dolná Krupá, list vlastníctva č. 1400. Ide o priestor doterajšej
verejnej lekárne o podlahovej ploche : officina 5x6,3 m2, kancelária 5x3,5 m2, sklad č.1 5x2,2 m2, sklad č. 2
4,7x2,8 m2, WC a chodba 1,9x2,2 m2, sklad č. 3 (bočný) spolu 33 m2. Celková plocha nebytových priestorov
110,80 m2 (ďalej len „nebytový priestor“).
Podstatné podmienky nájmu:
- Doba nájmu 3 roky
- Najnižšia výška nájomného je 25,00 EUR/m2/rok
- Otváracia doba lekárne musí byť zabezpečená 7 dní v týždni, z toho počas 5 dní (pracovných) bude
prevádzka otvorená 8 hodín denne, počas víkendu a sviatkov musí byť zabezpečená dostupnosť
lekárnika v tzv. v reakčnom čase ( t. j. čas príchodu lekárnika do lekárne do 10 minút)
- Záujemca musí z dôvodu zabezpečenia uvedenej otváracej doby a zastupiteľnosti, disponovať 2
osobami
na pozícii lekárnika, lekárnikom je farmaceut, ktorý poskytuje lekárenskú
starostlivosť v súlade s ust. zákona č. 2016/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej
komore... a je zapísaný v registri lekárnikov, ktorý vedie Slovenská lekárnická komora
- Lekárnik v súlade so zákonom o lekárskej starostlivosti je občanom Slovenskej republiky a získal
vysokoškolské vzdelanie na farmaceutickej fakulte v Slovenskej republike alebo na farmaceutickej
fakulte v Československej republike, v Československej socialistickej republike, v Českej a Slovenskej
Federatívnej Republike alebo získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania lekárnika v inom štáte,
a súčasne získal povolenie na výkon povolania lekárnika podľa osobitného predpisu, má spôsobilosť
na právne úkony v celom rozsahu, je zdravotne spôsobilý, je bezúhonný, vykonáva povolanie
lekárnika.
Menovitý zoznam lekárnikov spoločne s dokladmi preukazujúcimi ich oprávnenosť vykonávania povolania
lekárnika a čestným vyhlásením o bezúhonnosti, predloží záujemca ako súčasť svojej ponuky v uzavretej
obálke označenej „Prenájom lekárne – neotvárať“.
Vyhodnotenie ponúk : 30% váhovosť na ponúkanú cenu nájomného a 70% váhovosť na navrhovaný tzv.
reakčný čas a zastupiteľnosť lekárnikov
Lehota na predkladanie ponúk : do 31. júla 2019
Zámer prenájmu nebytových priestorov bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24. júna 2019
uznesením č. 60/2019.
Zámer prenájmu časti nebytových priestorov bol v súlade s ust. § 9a, ods. 5) a ods. 9) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, zverejnený na webovom sídle obce obec.dolnakrupa.com a na úradnej tabuli obce.

Mgr. Marek Dekan, starosta v. r.
Dolná Krupá, 16. júla 2019
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